
Załącznik nr 1 do uchwały nr 122/2020/2021 
Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

Wykaz efektów uczenia się sformułowanych dla kierunku Gospodarka Cyfrowa  
– studia I stopnia o profilu praktycznym 

 

Kierunkowe efekty uczenia i ich odniesienie do efektów PRK poziom 6 
 

Symbol 
kierunkowego 

efektu 
uczenia 

WIEDZA  
– Opis kierunkowego efektu uczenia 

Kod efektu 
uczenia PRK 

GC1_W01 

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu fakty i zjawiska 
oraz dotyczące ich teorie wyjaśniające złożone zależności 
między nimi, stanowiące podstawową wiedzę z zakresu 
ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości,  
w tym zwłaszcza wybrane zagadnienia dotyczące 
funkcjonowania gospodarki cyfrowej. 

P6S_WG 

GC1_W02 

Zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania 
podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz 
nauk o zarządzaniu i jakości, w szczególności w kontekście 
działań gospodarki cyfrowej oraz zna i rozumie 
fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
związane z gospodarką cyfrową. 

P6S_WG 

GC1_W03 

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, etyczne, prawne 
i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań  
i procesów istotnych dla przygotowania i prowadzenia 
przedsięwzięć biznesowych gospodarki cyfrowej, w tym  
w zakresie ochrony własności intelektualnej i prawa 
autorskiego. 

P6S_WK 

GC1_W04 

Zna i rozumie możliwości praktycznego zastosowania 
standardowych metod badawczych, w tym 
matematyczno-statystycznych i narzędzi informatycznych 
gromadzenia, analizy i prezentacji danych w opisie zjawisk 
ekonomicznych i finansowych oraz niezbędnych do 
prowadzenia działań w ramach gospodarki cyfrowej. 

P6S_WG 

 

Symbol 
kierunkowego 

efektu  
uczenia 

UMIEJĘTNOŚCI  
– Opis kierunkowego efektu uczenia 

Kod efektu 
uczenia PRK 

GC1_U01 

Potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę  
i specjalistyczną terminologię, formułować oraz 
rozwiązywać typowe problemy charakterystyczne dla 
gospodarki cyfrowej, a także podejmować decyzje  
w warunkach niepewności dotyczące inicjowania 
działalności gospodarczej na własny rachunek oraz 
innych projektów biznesowych – z uwzględnieniem 

P6S_UW 



właściwego doboru źródeł, dokonywania ich oceny, 
syntezy informacji, doboru i stosowania właściwych 
narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych. 

GC1_U02 

Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz 
zespołu i współdziałać z innymi osobami w ramach prac 
zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) 
oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. 

P6S_UO 

P6S_UU 

GC1_U03 

Przygotowuje pisemne raporty, sprawozdania, analizy, 
itp. dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania 
przedsiębiorstwa w gospodarce cyfrowej oraz potrafi 
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 
dyskutować o nich. 

P6S_UK 

GC1_U04 
Potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

P6S_UK 

 

Symbol 
kierunkowego 

efektu 
uczenia 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
– Opis kierunkowego efektu uczenia 

Kod efektu  
uczenia PRK 

GC1_K01 
Jest gotów do systematycznej i krytycznej samooceny 
własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

P6S_KK 

GC1_K02 

Jest gotów do uznawania roli rzetelnej wiedzy  
w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych charakterystycznych dla gospodarki 
cyfrowej. 

P6S_KO 

GC1_K03 

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról 
zawodowych i społecznych, przestrzegania zasad etyki 
zawodowej oraz inicjowania działań na rzecz interesu 
publicznego w gospodarce cyfrowej oraz myślenia  
i działania w sposób przedsiębiorczy. 

P6S_KR 

 


